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                                                                                                         До реєстр. № 8241 
                                                                                                                    (друге читання)
                                                                        ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


                                          ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» щодо окремих питань організації роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану (реєстр. № 8241),  підготовленого до другого читання


Комітет на засіданні 12 грудня 2022 року (протокол № 140) розглянув пропозиції, поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України «Про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» щодо окремих питань організації роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану (реєстр. № 8241), який прийнято Верховною Радою України за основу                                   1 грудня 2022 року (Постанова Верховної Ради України № 2796-IХ), про що зазначив таке.
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, визначений положеннями  статті 116 Регламенту Верховної Ради України, було внесено 21 пропозицію, що надійшли від народних депутатів України: Железняка Я.І., Мамки Г.М., Батенка Т.І., Євтушка С.В., Лабунської А.В., Пузійчука А. В., Цимбалюка М.М., Разумкова Д.О. та інших (всього 12),  Ляшенко А.О., Репіної А.Е., Гнатенка В.С. 
За результатами розгляду пропозицій суб`єктів права законодавчої ініціативи було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких пропонується врахувати 1 пропозицію (№ 19) та відхилити 20 пропозицій               (№№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21).
Враховуючи викладене, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, ухвалив цей висновок Комітету та рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» щодо окремих питань організації роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану (реєстр. № 8241), прийняти його в другому читанні та в цілому.
Порівняльна таблиця до другого читання до законопроекту (реєстр.                    № 8241) додається.
Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначено голову Комітету.


Голова Комітету                                                   С.В.КАЛЬЧЕНКО


